
 Parlamentul  României 
 
 
 
 
            
 

 
 
 

  
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  09, 10 şi 11 noiembrie 2010 
 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 09, 10 şi 11  noiembrie  2010,  între orele 1600 – 1800, 1400 – 1800, 
respectiv 0830 – 1230, astfel : 

 
09 noiembrie 2010 

 
Comisia a dezbătut următoarele acte normative: 

 
FOND 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului şi a altor acte normative.(PLx369/2010) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de 
noroc.(PLx508/2009)  

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport favorabil cu amendamente admise prezentate în 
anexa nr. 1 si amendamente respinse prezentate în anexa nr. 2. 
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3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.(PLx383/2010) 
– Raport suplimentar  

AMÂNAT 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în 
titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar.(PLx297/2010) – Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

AMÂNAT 
5. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri 
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din 
sectorul bugetar.(PLx453/2010) – Raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

AMÂNAT 
6. Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor 

afectate de construcţia infrastructurii de transport.(PLx575/2009) – Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

AMÂNAT 
7. Propunere legislativă privind combaterea plăţilor întârziate de 

către autorităţile şi instituţiile publice.(PLx82/2010) – Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma dezbaterilor, comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun de respingere. 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2010 pentru finanţarea, în anul 2010, a Programului 
„Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti”.(PLx331/2010) 
– Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic 

În urma dezbaterilor, comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun în forma adoptată de Senat. 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar-
bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administraţiei şi 
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Internelor pe anul 2010.(PLx407/2010) – Raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

În urma dezbaterilor, comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun în forma adoptată de Senat  

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare.(PLx410/2010) – Raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

AMÂNAT 
11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.46/2010 privind unele măsuri financiare în domeniul 
sănătăţii.(PLx454/2010) – Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi 
familie 

În urma dezbaterilor, comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun favorabil în forma adoptată de Senat.  

 
10 şi 11 noiembrie 2010 

 
Comisia a dezbătut următorul act normativ: 

 
FOND 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori.(PLx456/2010) 

Membrii comisiei, în prezenţa invitaţilor, au continuat dezbaterile 
asupra acestui act normativ, urmând ca acestea să fie finalizate într-o 
şedinţă viitoare. 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avut următoarea prezenţă în 

zilele de şedinţă: 
 

Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

1 Ştefan Viorel - preşedinte PSD + PC PREZENT 
2 Chiţoiu Daniel - vicepreşedinte PNL PREZENT 
3 Niţu Adrian Henorel - vicepreşedinte PD - L PREZENT 
4 Bud Nicolae - secretar PD - L PREZENT 
5 Nosa Iuliu - secretar PSD + PC PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

6 Bleotu Vasile  PSD + PC PREZENT 

7 Călian Petru PD - L PREZENT 
8 Ciobanu Gheorghe PD - L PREZENT 

9 Dascălu Constantin PD - L PREZENT 
10 Donţu  Mihai PNL PREZENT 
11 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
12 Drăghici Mircea - Gheorghe PSD + PC PREZENT 
13 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
14 Florescu Adrian PD - L PREZENT 
15 Holban Titi PNL PREZENT 
16 Holdiş Ioan PD - L PREZENT 
17 Ialomiţianu Gheorghe - ministru PD - L Înlocuit permanent de 

domnul Cărare Viorel

18 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
19 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
20 Manda Iulian Claudiu PSD + PC PREZENT 

21 Marian  Dan  Mihai PD - L PREZENT 
22 Martin Eduard-Stelian PSD + PC PREZENT 
23 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
24 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
25 Mocanu Adrian PSD + PC PREZENT 
26 Nechifor Cătălin - Ioan PSD + PC PREZENT 
27 Neculai Marius PD – L PREZENT 
28 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
29 Pardău Dumitru PD – L PREZENT 
30 Petrescu Petre PSD + PC PREZENT 
31 Popeangă Vasile PSD + PC PREZENT 
32 Surupăceanu Mugurel PSD + PC PREZENT 
33 Ţintean Ioan PNL PREZENT 
34 Ţurea Răzvan Independent PREZENT 
35 Uioreanu Horea Dorin PNL PREZENT 

 
PREŞEDINTE, 
Viorel ŞTEFAN 

 
 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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